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1r trimestre 2020 
 
 

EXP. ADMINISTRACIÓ / ENTITAT 
SIGNANT 

TITOL / OBJECTE DEL CONVENI ÒRGAN 
D’APROVACIÓ 

DATA OBLIGACIONS 
ECONÒMIQUES 

2019/7267 
CN/4000 

Ajuntament de Canet d’Adri Conveni per a la cessió a l’Ajuntament d’un 
tram urbà de la ctra. GIV-5313, a Canet 
d’Adri 

Ple 21/01/2020  

2018/8697 
CN/4001 

Ajuntament de Toses Conveni per a la coordinació en tasques de 
viabilitat hivernal en les carreteres de la Vall 
de Rigard (Ripollès) 

Junta de Govern 21/01/2020  

2019/9015 
CN/4002 

Ajuntament de Cobeña 
(Madrid) 

Conveni de col·laboració interadministrativa  
per al subministrament de documentació per 
a l’exercici del control intern a les entitats 
locals 

Junta de Govern 21/01/2020  

2019/9016 
CN/4003 

Ajuntament de Matadepera 
(Barcelona) 

Conveni de col·laboració interadministrativa 
per al subministrament de documentació per 
a l’exercici del control intern a les entitats 
locals 

Junta de Govern 21/01/2020  

2020/8    
CN/4004 

Conselh Generau d’Aran 
(Lleida) 

Conveni de col·laboració interadministrativa 
per al subministrament de documentació per 
a l’exercici del control intern a les entitats 
locals 

Junta de Govern 21/01/2020  

2020/296 
CN/4005 

Diputació d’Albacete Conveni de col·laboració interadministrativa 
per al subministrament de documentació per 
a l’exercici del control intern a les entitats 
locals 

Junta de Govern 21/01/2020  

2019/8853 
CN/4007 

Fundació CECOT Innovació Conveni per a la consolidació del projecte 
Reempresa a la demarcació de Girona 

Junta de Govern 21/01/2020 2020: 23.448,68 € 
2021: 22.643,25 € 

2019/8521 
CN/4006 

Ajuntament de la Tallada 
d’Empordà 

Conveni de col·laboració com a ajuntament 
pilot per l’ús de la plataforma digital de 
participació ciutadana “Decidim” 

Junta de Govern 18/02/2020  



2020/1233 
CN/4008 

Ajuntament de Motril 
(Granada) 

Conveni de col·laboració interadministrativa 
per al subministrament de documentació per 
a l’exercici del control intern a les entitats 
locals 

Junta de Govern 18/02/2020  

2020/1790 
CN/4009 

Ajuntament de Granollers Conveni de col·laboració interadministrativa 
per al subministrament de documentació per 
a l’exercici del control intern a les entitats 
locals 

Junta de Govern 18/02/2020  

2019/7499 
CN/4010 

Ajuntament de Pedret i 
Marzà 

Conveni per a l’execució d’obres de 
tractament asfàltic de dos camins del 
municipi 

Junta de Govern 18/02/2020  

2018/5748 
CN/4011 

Ajuntament de Sant Joan 
de les Abadesses 

Conveni per al projecte “Recuperació del 
Molí petit” 

Junta de Govern 18/02/2020 40.894,62 € 

2016/1707 
CN/4012 

Ajuntament de Figueres  Conveni de col·laboració per al 
cofinançament i les condicions d’execució i 
lliurament del projecte de millora de 
l’eficiència energètica dels CEIPS Joaquim 
Cusí, i Pous i Pagès 

Junta de Govern 18/02/2020 58.203,97 € 

2018/5785 
CN/4013 

Ajuntament de Celrà Conveni de col·laboració  per al 
cofinançament i les condicions d’execució i 
lliurament  del projecte “Parc de la Torre de 
Celrà, centre d’interpretació de l’ENP de les 
Gavarres! 

Junta de Govern 18/02/2020 100.000,00 € 

2018/5760 
CN/4014 

Ajuntament de Celrà Conveni de col·laboració per al 
cofinançament i les condicions d’execució i 
lliurament del projecte “Dues instal·lacions 
fotovoltaiques per autoconsum instantani a 
les piscines i a la fàbrica Pagans” 

Junta de Govern 18/02/2020 9.287,42 € 

2016/830 
CN/4015 

Ajuntament de Ripoll Conveni de col·laboració per al 
cofinançament del projecte d’adequació de 
l’enllumenat en les instal·lacions de les 
escoles Ramon Surinyac, Tomàs Raguer i 
Joan Maragall 

Junta de Govern 18/02/2020 11.218,75 € 



2016/971 
CN/4016 

Institut de Cultura de la 
Ciutat d’Olot  

Conveni de col·laboració per al 
cofinançament i les condicions d’execució de 
les obres, per a l’adequació del Museu de la 
Garrotxa 

Junta de Govern 18/02/2020 22.500,00 € 

2019/7768 
CN/34 

Consell Comarcal del 
Gironès 

Conveni d’encàrrec de gestió per a la gestió 
de la Casa de Cultura de Les Bernardes de 
Salt 

Ple 18/02/2020 2020: 195.000,00 € 
2021: 195.000,00 € 
2022: 195.000,00 € 
2023: 195.000,00 € 

2020/2701 
CN/4018 

Ajuntament de Girona; 
Consell Català de l’Esport; 
Departament de Cultura; 
Associació d’Arxivers de 
Catalunya 

Conveni de col·laboració per a l’organització 
del II Seminari Internacional d’Arxius de 
l’Esport, Girona 2020 

Junta de Govern 03/03/2020 5.000,00 € 

2019/8937 
CN/4019 

Bisbat de Girona Conveni de col·laboració en relació amb els 
cementiris parroquials del Bisbat de Girona 
a la província de Girona 

Junta de Govern 03/03/2020  

2018/4223 
CN/4017 

Ajuntament de Sant Joan 
de les Abadesses 

Conveni de col·laboració pel cofinançament 
i les condicions d’execució del projecte de 
millora de l’eficiència energètica de 
l’enllumenat públic municipal 

Ple 24/03/2020 37.5000,00 € 

2016/911 
CN/4020 

Ajuntament de Quart Conveni de col·laboració pel cofinançament 
de la instal·lació d’una caldera de biomassa 
al pavelló, a l’escola i al local social 
municipals 

Ple 24/03/2020 49.088,38 € 

2019/8961 
CN/4021 

Ajuntament de Siurana Conveni per a la cessió a l’Ajuntament d’un 
tram urbà de la carretera GIV-6219, de la C-
31 a Vilamalla per Siurana 

Ple 24/03/2020  

2020/2630 
CN/4022 

Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya 

Conveni de col·laboració per a la 
conservació i gestió de la finca de Can 
Santa, situada a la Reserva Natural Volcà 
Santa Margarida, al Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa 

Junta de Govern 24/03/2020  



2020/3171 
CN/4025 

Ajuntament de Sant Feliu 
de Llobregat (Barcelona) 

Conveni de col·laboració interadministrativa 
per al subministrament de documentació per 
a l’exercici del control intern a les entitats 
locals 

Junta de Govern 24/03/2020  

 


